
     ROMÂNIA       PROIECT 
                              JUDEŢUL MUREŞ 
                           CONSILIUL LOCAL CHETANI 

 

 
 
        HOTĂRÂREA  Nr. ___ 

         din  30 septembrie  2008 

 

privind validarea mandatului de consilier local  al domnului HATIEGAN ILIE 
 

 
 

 Consiliul Local al comunei Chetani,judetul Mures, 

 Având în vedere încetarea de drept a mandatULUI  de consilier local  a d-nei Chetan 
Valeria din partea PD-L, constatată  prin Hotărârea Consiliului Local Chetani nr.16 din 30 
septembrie 2008 
 Ţinând cont de adresa nr.-----/…….a PD-L  – Filiala Mureş, prin care  atestă calitatea de 
membru al acestui partid al domnului Haţiegan Ilie 
 Luând în considerare procesul-verbal din 30 septembrie2008 al Comisiei de validare, 
constituită prin Hotărârea nr.1/2008 a Consiliului Local Chetani  
 Având în vedere prevederile art.96 alin.(9) din Legea nr.67/2004 privind alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi prevederile art.31 alin.(5) şi art.311 din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

În temeiul art.45 şi art.115 alin.(1) lit.(b)  din Legea 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
  

hotărăşte: 
 

 Art.1. Se validează mandatul de consilier local  al domnului HATIEGAN ILIE , înscris ca 
supleant pe lista de candidaţi  al  PD-L la alegerile locale din  iunie 2008. 

 Art.2. Hotărârea Consiliului Local Chetani nr.2 din 20 iunie 2008, privind validarea şi 
invalidarea mandatelor de consilieir locali  se modifică în mod corespunzător.  

 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică dlui HATIEGAN ILIE  prin grija D-lui secretar 
Crefelean Ioan 

 Art.4. Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ în 
termen de 5 zile de la adoptare, sau, în caz de absenţă de la şedinţă, de la comunicare. 

  

PREŞEDINTE                                   AVIZAT PENTRU LEGALITATE 
                 SECRETAR 

      ACHIM VUCU SORIN                        
                  Ioan Crefelean 
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                    CONSILIUL LOCAL CHETANI 

 

 
 
 

                   HOTĂRÂREA  Nr. ____ 

                                           din 30 SEPTEMBRIE  2008 

privind alegerea unui  consilier  în comisia  de specialitate din cadrul  Consiliului Local Chetani 
 

 

 

 Consiliul Local al comunei Chetani, judetul Mures, în sedinta ordinară, 

 Având în vedere prevederile art.54 din Legea 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.27-28  din Regulamentul 
de organizare şi funcţionare a Consiliului Local Chetani, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Local nr.4 din 08.02.2008, 

În temeiul art.45 şi art.115 alin.(1) lit.(b)  din Legea 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

  

hotărăşte: 
 

 Art.1. Se alege domnul HATIEGAN ILIE  ca membru în comisia de specialitate „buget 
finante, ------- 

 Art.2. Hotărârea Consiliului Local Chetani  nr.6/2008, privind constituirea comisiilor de 
specialitate, se modifică în mod corespunzător. 

 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică dlui consilier Hatiegan Ilie prin grija D-lui 
secretar Crefelean Ioan. 

 

 
PREŞEDINTE                                   AVIZAT PENTRU LEGALITATE 
                 SECRETAR 

         Achim Vucu Sorin    
                  Ioan Crefelean 

                     
 

 
 
 


